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BULETIN
Încheierea sesiunii de primăvară a Parlamentului
Sesiunea de primăvară 2022 a Parlamentului s-a
încheiat. Deputații au adoptat, la ultima ședință
plenară, Hotărârea cu privire la încheierea sesiunii a
doua ordinare a anului curent.
La finalul sesiunii de primăvară, Președintele
Parlamentului, Igor Grosu, a susținut un discurs,
în care a făcut bilanțul activității parlamentare. În
adresarea sa către plen, șeful Legislativului a declarat
că această sesiune s-a desfășurat în una dintre cele

mai dificile perioade nu doar din istoria Republicii
Moldova, dar și a întregii regiuni, fiind marcată de mai
multe crize concomitente declanșate de războiul Rusiei
împotriva Ucrainei.
De asemenea, speakerul s-a referit la prioritățile
Parlamentului pentru a răspunde prompt așteptărilor
cetățenilor țării.

Vă mulțumesc tuturor pentru munca depusă,
inițiativele cu care ați venit, discuțiile în contradictoriu
care, într-un final, au culminat, cred eu, cu legi
bune pe care le așteaptă cetățenii noștri. Vă propun
să continuăm în aceeași manieră. Le mulțumesc
angajaților Parlamentului, ei sunt cei fără de care nu
am putea realiza munca noastră legislativă. Desigur
mulțumesc și mass-mediei care obiectiv comunică
despre ceea ce facem aici, ne ține într-o formă fizică
și psihică bună.
Igor Grosu,
Președintele Parlamentului
Republicii Moldova
Tradițional, sesiunea s-a încheiat cu intonarea
Imnului de Stat de către soprana Tatiana Costiuc,
Maestru în Artă, solista Filarmonicii Naționale
”Serghei Lunchevici”. Invitat special al ceremoniei de

încheiere a sesiunii de primăvară a fost Corul Filarmonicii
Regionale din Vinița, Ucraina, participant la proiectul
european de promovare a solidarității cu Ucraina, care,
prin muzică, a transmis un mesaj puternic de pace.
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Bilanțul activității parlamentare și al procesului legislativ
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Ședințe plenare
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•

În Parlament a fost prezentat raportul de
activitate a Autorității Naționale de Integritate.

•

Parlamentul a aprobat modificările la Legea
privind calitatea în construcții.

•

Parlamentul a aprobat în prima lectură
modificările la Legea cu privire la proprietatea
publică a unităților administrativ-teritoriale.

•

Proiectul care prevede reglementarea mai clară
a activităților de filantropie și sponsorizare,
votat în lectură finală.

•

A fost modificată procedura de înregistrare a
medicamentelor de uz veterinar.

•

•

Deputații au votat pentru simplificarea
procedurii de eliberare a autorizației de mediu
pentru irigare.

Republica Moldova va beneficia de o asistență
financiară de 15 milioane de euro din partea
Agenției Franceze pentru Dezvoltare.

•

Deputații au reexaminat legea care vizează
munca zilierilor.

•

A fost votat proiectul care vizează scutirea
persoanele cu dizabilități severe de plata
pentru ascensor.

•

Persoanele antrenate la strângerea munițiilor,
la deminarea teritoriului după anul 1992, vor
beneficia de alocații de stat.

•

Deputații au susținut alocarea unui lot de teren
destinat unității de procesare a subproduselor
de origine animală, care nu sunt destinate
consumului uman.

•

Legislativul a votat în lectură finală proiectul
de lege care prevede perfectarea și procurarea
online a poliței RCA.

•

Proiectul care prevede obligativitatea aplicării
timbrului de acciză pe pachet la cartușele şi
rezervele pentru țigarete electronice, aprobat
în prima lectură.

•

Măsuri legislative pentru eficientizarea
activității Agenției de Recuperare a Bunurilor
Infracționale, votate în prima lectură de
Parlament.

•

Legislativul a votat în prima lectură proiectul
de lege privind drepturile de autor și drepturile
conexe.

•

A fost extins termenul de activitate a Comisiei
pentru examinarea procesului decizional
privind controlul inflației și politica monetară.

•

Vor fi extinse categoriile de beneficiari ai
alocațiilor lunare de stat.

•

•

În prima lectură a fost votat proiectul
de modificare a unor legi, care vizează
reexaminarea pensiilor pentru stagiul realizat
după pensionare.

Parlamentul a aprobat, în prima lectură, noul
cod deontologic al angajatului Centrului
Național Anticorupție.

•

•

Termenul de prezentare a raportului Comisiei
speciale privind reglementările din sectorul
produselor petroliere a fost extins cu 15 zile.

Proiectul de ratificare a Acordului cu BERD
privind securitatea furnizării gazelor naturale,
votat în prima lectură.

•

Parlamentul a luat act de cererea de demisie
depusă de către deputatul Dorel Iurcu.

•

Moțiunea simplă asupra politicilor Ministerului
Finanțelor a fost respinsă.

•

Cadrul normativ privind relațiile
condominiu a fost îmbunătățit.
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Ședințe plenare
•

Legislativul a votat, în prima lectură, inițiativa
privind schimbarea destinației terenurilor
agricole pentru a fi utilizate în scopuri miniere.

•

Agenții economici vor notifica Agenția de
Mediu despre substanțele periculoase deținute
pe amplasament.

•

Persoanele diagnosticate cu boli psihice vor
beneficia de expertiză judiciară și extrajudiciară
gratuită.

•

Proiectul de lege pentru protejarea micilor
producători contra practicilor comerciale
neloiale a fost votat în prima lectură.

•

Parlamentarii au ratificat Acordurile cu BIRD
și AID pentru realizarea Programului de
susținere a Moldovei în situație de urgență.

•

Republica Moldova va atrage fondurile
europene oferite de AFD pentru proiecte de
dezvoltare.

•

Va fi instituit un cadru permanent de
reglementare
pentru
recensămintele
populației și locuințelor.

•

Parlamentul a audiat raportul de activitate
a Comisiei de anchetă privind modul de
exploatare a substanțelor minerale utile.

14
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•

Deputații au susținut, în lectura a doua,
inițiativa legislativă care prevede judecarea
cauzelor penale în lipsa persoanei.

•

Adoptat de Parlament: va fi posibilă confiscarea
extinsă a averilor acumulate prin acte de
corupție.

15
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•

Contractul de credit cu Agenția Franceză
pentru Dezvoltare în vederea finanțării
necesităților bugetului de stat a fost ratificat.

•

A fost ratificat Memorandumul privind
asistența macrofinanciară de 150 de milioane
de euro din partea UE.

•

Proiectul care prevede asigurarea echilibrului
între muncă și viața de familie și mai multe
opțiuni de implicare a taților în îngrijirea
copilului a fost votat în lectură finală.

Parlamentul instituie obligativitatea depunerii
declarației de avere și interese personale
a candidaților participanți la admiterea la
Institutul Național al Justiției.

•

Legislativul a aprobat, în prima lectură,
măsuri de responsabilizare a administratorilor
autorizați.

•

Conceptul de monopol fiscal a fost aprobat în
prima lectură.

•

Deputații au aprobat în prima lectură proiectul
prin care se plafonează majorarea ratei la
creditele în cadrul Programului ”Prima Casă”.

•

Întreprinderile mici și mijlocii vor beneficia de
suport pentru competitivitate la export.

•

•

Legislativul a aprobat restricția de fabricare și
circulație a producției alcoolice energizante.

•

Parlamentul racordează legislația națională
privind evaluarea impactului asupra mediului
la normele UE.

•

Parlamentul a aprobat proiectul care vizează
controlul de către stat a poluării provocate de
activitățile industriale.

4
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Ședințe plenare
•

Banca Europeană de Investiții va acorda țării
noastre un împrumut de 150 de milioane de
euro pentru reabilitarea drumurilor.

•

SA ”Energocom” va fi scutită de obligația de
a garanta rambursarea împrumutului acordat
pentru securitatea furnizării gazelor naturale.

•

Acordul cu BERD privind securitatea furnizării
gazelor naturale a fost ratificat.

•

Salariul minim va fi unificat în toate instituțiile
din țară.

•

În Moldova va fi instituit Fondul de reducere a
vulnerabilității energetice.

•

A fost extins termenul de implementare a
Programului Operațional Comun Bazinul
Mării Negre 2014-2020.

•

Termenul de implementare a Programului
operațional comun România – Republica
Moldova 2014 – 2020 ar putea fi extins.

•

21

iulie

Legislativul a ratificat Convenția pentru
evitarea dublei impuneri între Moldova și
Franța.

•

Procurorul General interimar a cerut
încuviințarea Parlamentului pentru ridicarea
imunității parlamentare a deputatei Marina
Tauber.

•

Legea zootehniei a fost armonizată cu legislația
Uniunii Europene.

•

Modificările la Legea cu privire la proprietatea
publică a unităților administrativ-teritoriale
au fost aprobate în lectura a doua.

•

Republica Moldova a aderat la Convenția
privind transporturile internaționale feroviare.

•

Republica Moldova creează cadrul normativ
pentru prevenirea pierderii și risipei
alimentare.

•

A fost votat în prima lectură proiectul de lege
care reglementează plasările de euroobligațiuni
de către țara noastră.

•

Parlamentul a adoptat măsuri legislative
pentru mai multă transparență în domeniul
plăților electronice.

•

A fost adoptat proiectul de lege care vizează
înregistrarea dactiloscopică a șoferilor cu
utilizarea live-scanerelor.

•

Parlamentul extinde sursele de finanțare a
Fondului de susținere a populației.

•

•

Întreprinderea ”Barza Albă” va primi statutul
de obiect al patrimoniului cultural național al
Republicii Moldova, proiect votat de Legislativ
în prima lectură.

Consultant de investiții – un nou participant
profesionist pe piața de capital: proiectul a fost
susținut în prima lectură.

•

Imixtiunea abuzivă a instanțelor în activitatea
CNPF va fi eliminată.

•

Deputații au votat inițiativa privind reducerea
generării de deșeuri.

•

Parlamentul a constatat încetarea mandatului
de director al ANRE al lui Octavian Calmîc.

•

Salariul minim va fi unificat în toate instituțiile
din țară.

•

Deputații au luat act de raportul Comisiei pentru
examinarea eficienței aplicării reglementărilor
din sectorul produselor petroliere.

5
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•

Legislativul a operat modificări în componența
unor comisii permanente.

•

Parlamentul
a
comemorat
victimele
conflictului armat pentru apărarea integrității
și independenței Republicii Moldova.

•

•

Parlamentul a votat, în lectură finală,
modificări la legislația cu privire la organizarea
judecătorească.

•

Tinerii din Republica Moldova vor putea
beneficia de vouchere culturale.

Legislativul a încuviințat ridicarea imunității
parlamentare a deputatei Marina Tauber.

•

Parlamentul a adoptat modificări
componența unor comisii permanente.

•

Deținătorul dreptului de superficie va putea
solicita acte permisive pentru construcție pe
teritoriul Zonelor economice libere.

•

Activitatea stațiunilor balneare, climatice și
balneoclimatice, tratamentul balnear și de
recuperare vor fi reglementate.

•

Curtea Constituțională a validat mandatele de
deputat ale lui Adrian Albu și Gaik Vartanean.

•

•

Parlamentul a aprobat modificări la procedura
de selectare, numire și revocare din funcție a
Avocatului Poporului.

Donații pentru localități rurale din Moldova:
un autobuz pentru comuna Sculeni și o
autospecială pentru orașul Vadul lui Vodă.

•

•

Parlamentul a adoptat măsuri legislative
pentru eficientizarea activității Agenției de
Recuperare a Bunurilor Infracționale.

Inițiativa legislativă privind excluderea
accizelor la importul motocultoarelor și a
tractoarelor agricole a fost susținută în prima
lectură.

•

Importatorii de țigarete electronice vor avea
timp suficient pentru a se adapta la cerințele
noii legi privind accizarea.

•

Va fi simplificată procedura de racordare a
centralelor care utilizează surse regenerabile
de energie.

•

Parlamentul a luat act de demisia lui Vladimir
Bolea.

•

Republica Moldova se va conforma prevederilor
Codului Mondial Antidoping.

•

Parlamentul a audiat raportul de activitate al
CNA pentru anul 2021.

•

În Republica Moldova va fi creată rețeaua
Emerald, pentru a proteja și conserva ariile
naturale.

29

iulie

•

Parlamentul a modificat cuantumul proporțiilor
mari și deosebit de mari, prevăzute în Codul
penal.

•

Proiectul de lege care prevede obligativitatea
creării stocurilor de gaze naturale a fost votat
în lectura a doua.

•

Proiectul de lege pentru protejarea micilor
producători contra practicilor comerciale
neloiale a fost votat în cea de-a doua lectură.

6
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CONSULTĂRI / AUDIERI PUBLICE
05.07

12.07

Comisia administrație publică a
organizat consultări publice cu privire
la asigurarea cu biocombustibil a
centralelor termice pe bază de biomasă
în sezonul de încălzire 2022-2023.

Comisia drepturile omului și relații
interetnice a desfășurat etapa inițială
a consultărilor publice pe marginea
proiectului care se referă la modificarea
Legii cu privire la Avocatul Poporului
(Ombudsmanul).

La Parlament au avut loc audieri
publice pe marginea proiectului de
lege care prevede punerea în aplicare
a mecanismului de confiscare extinsă a
averilor acumulate prin acte de corupție.
Audierile au fost organizate de Comisia
juridică, numiri și imunități.

13.07

Comisia drepturile omului și relații
interetnice a desfășurat audieri
publice privind respectarea drepturilor
copilului
la
îngrijire
familială
substitutivă acordată de un asistent
parental profesionist.

Comisia de control al finanțelor publice a
examinat raportul auditului, realizat de
Curtea de Conturi, asupra rapoartelor
financiare consolidate ale Ministerului
Justiției încheiate la 31 decembrie 2021.

08.07
19.07

La Parlament a avut loc lansarea
studiului ”Atitudinea populației din
Republica Moldova față de reforma
sistemului rezidențial de îngrijire a
copilului”, în comun cu Ministerul
Educației și Cercetării.

Comisia economie, buget și finanțe
a desfășurat consultări publice pe
marginea inițiativei legislative privind
plafonarea comisioanelor achitate de
Întreprinderile Mici și Mijlocii (ÎMM) la
operațiunile efectuate prin intermediul
cardurilor bancare.
7
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20.07

26.07

Comisia juridică, numiri și imunități a
organizat audieri publice pe marginea
proiectului noului Cod electoral.

Deputații
au
audiat informația
prezentată de Ministra Afacerilor
Interne,
Ana
Revenco,
despre
dezvoltarea HUB-ului de sprijin al
UE pentru securitatea internă și
managementul frontierelor Republicii
Moldova în cadrul unei ședințe
organizate la Parlament.

Comisia mediu și dezvoltare regională
a desfășurat audieri publice cu privire
la problema transportării substanțelor
minerale utile pe drumurile care traversează
localitățile din raionul Anenii Noi.
27.07

22.07

Comisia mediu și dezvoltare regională a
desfășurat audieri publice cu privire la
modul de administrare a resurselor de apă
pe teritoriul comunei Băcioi, municipiul
Chișinău.

Comisia protecție socială, sănătate și
familie a desfășurat audieri publice în
cadrul cărora a fost prezentat Programul
de dezvoltare a educației incluzive în
Republica Moldova pe anii 2022-2027.
25.07 Proiectul de lege privind combaterea

practicilor comerciale neloiale a
fost supus consultărilor publice pe
platforma Comisiei economie, buget și
finanțe.
Comisia protecție socială, sănătate și
familie a organizat consultări publice
finale cu privire la proiectul de lege privind
creșterea productivității și competitivității
pe piața muncii.

Comisia administrație publică a organizat
o ședință de lucru cu participarea
conducătorilor administrațiilor publice
locale de nivelul II.
La ședință au participat Președintele
Parlamentului, Igor Grosu, membrii
comisiei parlamentare de specialitate,
precum și deputați reprezentanți ai tuturor
fracțiunilor parlamentare.

8
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FRACȚIUNI PARLAMENTARE
Deputații Fracțiunii PAS au lansat
campania ”PAS la Raport”, pentru a
informa cetățenii despre acțiunile și
realizările întreprinse într-un an de
guvernare.
Într-o conferință de presă, susținută în fața
Parlamentului, președintele PAS, președintele
Parlamentului, Igor Grosu, a făcut totalul
primului an de guvernare și a venit cu un
raport în fața cetățenilor. Printre realizările
enumerate, sunt și următoarele:
•

•
•
•
•
•
•
•

creșterea pensiei minime cu peste 800 de
lei, de la 1188 la 2000 de lei, precum și o
indexare de 14%, adică încă o creștere de
300 de lei;
majorarea alocațiilor pentru persoanele cu
dizabilități cu aproape 1000 de lei în 10
luni;
achitarea tuturor datoriilor și majorarea cu
89% a salariilor, de la 4050 la 7654 de lei
pentru angajații Căilor Ferate a Moldovei;
obținerea statutului de țară candidată
pentru aderarea la UE;
alocarea compensațiilor la gaze naturale
și resurse energetice pentru 1 milion de
gospodării;
actualizarea pentru prima dată în ultimii
10 ani a Listei Medicamentelor Esențiale;
începerea luptei împotriva schemelor;
numirea oamenilor integri la Comisia
Electorală
Centrală,
Consiliul
Audiovizualului,
Centrul
Național

•
•
•
•
•
•
•
•

9

Anticorupție, Serviciul de Informații și
Securitate, Consiliul Concurenței și în
multe alte instituții;
înlocuirea amenzilor cu avertizările;
votarea celui mai revoluționar pachet de
digitalizare;
anularea „secretului offshore”.
finalizarea gazoductului Iași-UngheniChișinău. Republica Moldova a fost inclusă
în rețeaua de energie electrică a Europei.
schimbări importante pentru zilieri, astfel
încât persoanele care muncesc cu ziua nu
își mai pierd statutul de șomer;
reducerea controalelor și birocrației
pentru crescători casnici de animale;
votarea
legii
privind
combaterea
dezinformării;
repararea, pentru prima dată în ultimii
40 de ani, a Secției Obstetrică nr.1 a
Institutului Mamei și Copilului (IMC).
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Deputații Fracțiunii BCS, pe parcursul
sesiunii de primăvară-vară din anul 2022,
au elaborat și înregistrat în Parlament 43
de inițiative legislative (proiecte de lege,
hotărâri, moțiuni):
•
•
•
•

17 juridice;
14 economice;
10 sociale;
2 politice.

Din numărul total de inițiative legislative
înregistrate în anul 2022 – 8 proiecte au fost
adoptate în lectură finală, care poartă un
caracter tehnic, 3 proiecte au fost respinse,
2 proiecte au fost retrase și 30 proiecte se află
în proces de examinare.

În această perioadă, deputații Fracțiunii BCS
au depus 17 sesizări la Curtea Constituțională
și două adresări la Comisia de la Veneția:
Adresare către Comisia de la Veneția,
privind devierile de la principiile democratice;
Adresare către Comisia de la Veneția
privind proiectul de lege cu privire la
interzicerea unor simboluri;
Totodată, deputații Fracțiunii BCS au avut
33 de întrevederi bilaterale de lucru
desfășurate preponderent în țară cu partenerii
internaționali.
Deputații Fracțiunii BCS au participat activ la
ajutorarea refugiaților din Ucraina, inclusiv
prin donații bănești. De asemenea au fost
efectuate donații de către deputați pentru
Institutul Oncologic din municipiul Chișinău.

În total pe parcursul legislaturii a XI-a, au
fost înregistrate 81 de inițiative legislative
dintre care:
• 34 juridice,
• 21 economice,
• 22 sociale,
• 4 politice.
Din numărul total de inițiative din legislatura
a XI-a, 16 proiecte sunt adoptate, 5 proiecte
au fost respinse și 3 proiecte sunt retrase.
În sesiunea de primăvară-vară, deputații
Fracțiunii Blocului Comuniștilor și Socialiștilor
au solicitat 22 de audieri ale conducătorilor
instituțiilor de stat, din care una a fost
acceptată de majoritatea parlamentară PAS.
În total au fost depuse 4 moțiuni simple
asupra politicilor promovate de miniștrii
din Guvernul Gavrilița.

10
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EVENIMENTE
1 iulie - 1 august
Cei mai merituoși studenți de la Universitatea
Tehnică a Moldovei, Academia de Muzică,
Teatru și Arte Plastice, Universitatea de
Stat din Moldova, Universitatea de Stat de
Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”
și Academia de Studii Economice din Moldova
și-au expus lucrările de licență și de master
la Parlament. Legislativul a organizat, pe
parcursul lunii iulie, un șir de expoziții cu cele
mai originale lucrări practice universitare, în
scopul promovării și încurajării performanței
academice.

6 iulie
Președintele Parlamentului, Igor Grosu,
împreună cu Prim-ministra Natalia Gavrilița,
cu membri ai Parlamentului și Guvernului
au participat la Mitingul-requiem de
comemorare a victimelor deportărilor.

11
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9 iulie

19 iulie

Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a
participat la „Ziua fructelor”, eveniment
organizat la Soroca, care a reunit zeci de
producători agricoli și reprezentanți ai
mediului de afaceri din toată țara.

Parlamentul
a
găzduit
o
expoziție
comemorativă, prilejuită de marcarea a 90
de ani de la nașterea fostului Președintele al
Parlamentului, Alexandru Moșanu.

29 iulie
Constituția Republicii Moldova la bibliotecile
pentru copii din satul Congaz și din municipiul
Comrat, cu participarea deputatului Oazu
Nantoi.

Parlamentul a găzduit o expoziție tematică
dedicată celei de-a 28-a aniversări a Zilei
Constituției Republicii Moldova. De asemenea,
Oficiul teritorial de informare Comrat a
desfășurat sesiuni de informare despre

Parlamentul deplânge trecerea în neființă a deputatei Elena
Bodnarenco, membră a Fracțiunii parlamentare ”Blocul
Comuniștilor și Socialiștilor”, președintă a Comisiei mediu
și dezvoltare regională.
Transmitem sincere condoleanțe rudelor, prietenilor, foștilor
și actualilor colegi, tuturor celor care au cunoscut-o.
Dumnezeu să o odihnească în pace.
Elena BODNARENCO
05.03.1965 - 04.07.2022

12

BULETIN INTERN / iulie 2022

VIZITE ÎN PARLAMENT
08.07 Vicepreședintele

Parlamentului,
Vlad Batrîncea, a avut o întrevedere
cu Ambasadorul Extraordinar și
Plenipotențiar al Republicii Kazahstan în
Republica Moldova, Almat Aidarbekov.
Interlocutorii au abordat subiecte ce țin
de colaborarea în domeniile comerțului
și investițiilor, tranzitului și schimbului
de mărfuri, precum și în sfera culturii și
cea umanitară.

10.07 Membrii delegației Comitetului pentru
12.07 afaceri externe din cadrul Seimasului

Republicii Lituania s-au aflat, în
perioada 10-12 iulie, într-o vizită
în Republica Moldova, la invitația
Președintei Comisiei politică externă și
integrare europeană, Doina Gherman.

11.07, Noul Ambasador Extraordinar și
21.07 Plenipotențiar al Republicii Polone în

Popșoi. Oficialii au discutat despre cooperarea
pe dimensiunea parlamentară dintre cele două
țări și au convenit că cea de-a VIII-a Sesiune a
Adunării Parlamentare a Republicii Moldova și
a Republicii Polone va fi organizată la Chișinău,
în această toamnă.

Republica Moldova, Tomasz Kobzdej,
a avut întrevederi cu Președintele
Parlamentului, Igor Grosu, și cu
Vicepreședintele Parlamentului, Mihail
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VIZITE ÎN STRĂINĂTATE
04.0707.07

08.07 Președintele

Parlamentului,
Igor
Grosu, a efectuat o vizită la București
pentru a participa la cea de-a 22-a
ediţie a forumului „Parliamentary
Intelligence-Security”. În cadrul vizitei
șeful Legislativului a avut întrevederi
cu Președintele Camerei Deputaților,
Ion-Marcel Ciolacu, și cu Președinta
interimară a Senatului, Alina-Ștefania
Gorghiu.

20.07 În perioada 19-29 iulie 2022, deputații

Petru Frunze, Marina Morozova, Artur
Mija, Ana Calinici și Adrian Baluțel
s-au aflat într-o vizită de studiu în
Statele Unite ale Americii, în orașele
Washington, D.C. și Raleigh (NC). Vizita
face parte din Programul de schimb
academic și profesional „Open World”,
finanțat și organizat de Congresul SUA,
în colaborare cu Consiliul American
pentru Educaţie Internaţională din
Republica Moldova.
14

Președinta Grupului de prietenie
Republica Moldova – Republica Elenă,
Larisa Novac, și membrul acestuia,
Sergiu Lazarencu, au efectuat, în
perioada 4-7 iulie, o vizită oficială
la Atena. Programul vizitei a inclus
întrevederi cu mai mulți oficiali, în
cadrul acestora fiind abordate subiecte
referitoare la consolidarea dialogului
interparlamentar, procesul de integrare
europeană, aspecte ce țin de cooperarea
economică, cadrul juridic bilateral și
necesitățile diasporei din Grecia.

